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ABSTRACT 

Youth is asset of a nation and it’s our luck that Muslim Ummah and 
specially Pakistan consists of 60% youngsters. Therefore, we thank to 
Almighty Allah but with great the passage of time due to our lack of intrest 
this asset is going to deteacked, which is a great loss of Muslim 
Ummah. .This article is an effort to determine the difficulties and issues of 
Muslim youngsters and then their solution in the light of the Holy Quran 

and the Sunnah of the prophet (). As well as this study also points out the 
solutions of the current issues of youngsters. If we try to know the reasons 
of the difficulties of youngsters bared on ignorance and illiteracy and we 
should give them prior importerne. We cannot ignore the significance of 
the role of youngsters in the development of Islamic society. This paper 
tells the Islamic knowledge, Islamic education and love to Allah and his 

kind prophet () as role model and ethical grooming on the basis of faith, 
Islamic worships and morality are necessary tools for that grooming and 
reformation. Side by side we cannot forget the role of family system, 
mosques and madrasas, friends and the society in character building of 
youngsters and specially the role of mosques to educate the society, 
especially youngsters. 
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من ، ونعوذ �� من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفره ونستعينه إن احلمد �؛ حنمده

وأشهد ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، ومن يضلل فال هادي له، ل لهيهده هللا فال مضّ 

  وبعد:  ،عبده ورسوله أن حممداً 

  تمهيدال

 األمة قلب ميثل و، يف العصر احلاضر األمة جمموع من أكثر عدداً ھم  الشباب الشك أن

 ا�متع يلرق قوي عامل هوف ودينه وجنسه لونه كان مهماو ، الواقي ودرعها، الدافعة وقو�ا، النابض

 ونتائج محيدة آ�ر وإصالحه ولصالحه، اإلنسانية احلضارة بناء عليها يقوم أساسية ركيزة هو بل، البشري

ما ننظر �لنظرة  وإذا، البشرية ا�تمعات يف ملموسة وخيمة عواقب وإفساده لفساده أن كما مفيدة

 فيها حيتاج مرحلة هي إذن، توجد فيها التأثر والتأثري جند أ�ا مرحلة، الشباب مرحلة إىل الفاحصة

   .)١(والرعاية والعناية والتبصري والرتشيد التوجيه إىل ماسة حاجة الشباب

يتحصن  ولكل جمتمع شابسالح لكل  اومه، النهضة او�عث، للشباب الظلمة امنري  والرتبية العلم

 علومات يف شىت ا�االتويزوده مب، ميةاأل وميح والعلم، شبابسعادة الل أساس اومه، ويهابه العدو�ما 

 وجيره إىل الوقوع يف، على الشباب املصائب وجيلب، املهالكفقدا�ما يورد و ، منها معرفة هللا تعاىلو 

  وانتهاك احملارم.، واحنراف الفكر، واقرتاف اجلرائم، املعصية

ما مفهوم العلم والرتبية عند العلماء؟ وما العالقة بينهما؟ وما هي مبادئ الرتبية اإلسالمية ف

هذه املقالة إجابة عن ف لنبوية؟يف ضوء السرية اللشباب ووسائطها؟ وما مسؤولية ا�تمع يف تربية الشباب 

  . من الكتاب والسنة اليت تؤيد هذه احملاورعرض األدلة و التساؤالت �ستقراء هذه 

  حمتو�ت البحث

  واملباحث هي:، نتائج البحثمباحث و ه املقالة على متهيد وأربعة هذ يشتمل

  العلم والرتبية والعالقة بينهما مفهوم: املبحث األول

   الرتبية اإلسالمية للشباب مبادئ: املبحث الثاين

   وسائط الرتبية اإلسالمية للشباب: املبحث الثالث

  لية ا�تمع يف تربية الشبابو مسؤ : املبحث الرابع

 

______________________________________ 
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  املبحث األول: مفهوم العلم والرتبية والعالقة بينهما

  أوًال: مفهوم العلم لغة واصطالحاً 

وهو مأخوذ من ماّدة (ع ل م) اّليت تدّل على  ماً لْ عِ  مُ لَ عْ يَـ  مَ لِ مصدر قوهلم: عَ العلم لغة: ف

إّال أّن ، وعّلمته وأعلمته يف األصل واحد": الّراغب رمحه هللا قال، أثر �لّشيء يتمّيز �ا عن غريه

والّتعليم اختّص مبا يكون بتكرير وتكثري حّىت حيدث منه أثر ، اإلعالم اختّص مبا كان �خبار صحيح

  . )١("يف نفس املتعّلم 

الفريوز وقال  .)٢("العلم هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع": ëاجلرجاّين قال : صطالحااالعلم 

العلم ضر�ن: األّول: إدراك ذات الّشيء. والثّاين: احلكم على الّشيء بوجود شيء هو ": �ëدّي آ

، يتعّدى إىل مفعولنيخر آلوا، فاألّول يتعّدى إىل مفعول واحد، أو نفي شيء هو منفّي عنه، موجود له

  .)٣("ومن وجه �لث: عقلّي ومسعيّ ، والعلم من وجه آخر ضر�ن: نظرّي وعمليّ 

  . )٤("العلم هو معرفة الّشيء على ما هو به": ëأبو حامد الغزاّيل وقال 

   تعريف الرتبية لغة وإصطالحا :�نياً 

  ثالثة:لكلمة الرتبية أصوال لغوية  عندما نرجع إىل معاجم اللغة العربية جند :الرتبية لغة

  ىن مستخدم يف القرآن الكرمي أيضا.وهذا املع، يربو مبعىن زاد ومنى : ر� األول

   .ومعناها نشأ وترعرع ، الثاين: رىب يرىب على وزن خفي خيفى

  وقام عليه ورعاه.وساسه ، وتوىل أمره، مبعىن أصلحهميّد  بوزن مدّ  يربّ  : ربّ  الثالث

أخرى أيضا غري  وهلا معان، وتتغري معناها مع تغري أصوهلا، ثالثة أصول لغويةهلا إذن هي كلمة  

وإذا أُطلق ، على هللا تعاىل إال يطلق غري مضافوال. والقيِّم ر واملريب واملنعمبّ دوامل املالك مثل ،كرما ذُ 

  ..)٥(على غريه يقال: َربُّ كذا
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التنشئة والرعاية اليت تعين بتنمية مجيع جوانب شخصية هي عبارة عن : الرتبية اصطالحاً 

  .)١( اإلنسان يف مجيع مراحل حياته

  العالقة بني العلم والرتبية

 األساسي اهلدفإن بعد بيان مفهوم العلم والرتبية ننتقل إىل توضيح الفرق بني الرتبية والتعليم؛ 

وهي ؛ من اإلنساناإلسالمية املرّىب إىل مرحلة الكمال الىت تتطلب الشريعة  إيصالمن الرتبية العملية 

  منها: ؛بوسائلحتصل وهي ، الشخصية اإلنسانية تتضمن مجيع جوانب

مبوضوع شتمل ؛ ألنه مأضيق من دائر�اه توأن دائر ، اإلسالمية من وسائل الرتبيةفالتعليم التعليم: 

، التدرب على مهارة كما يكون أيضا،  حصول معرفة قد يكوناهلدف األساسي من التعليم أن و ، خاص

  أو أصول من أصول الر�ضية أو الطبيعية.، أو ضبط عبارة من عبارات األدبية

والعامل حيال ، جتاه الصغريهي عملية التنشئة والرعاية والتوجيه من جانب الكبري فالرتبية أما و 

  ته يف أقدار العقدية واخللقية وغري ذلك.وتنمي، اإلنسان شاعرموسيلة لرتبية العلم تتخذ  ةالرتبيإذن ، املتعلم

أمر البد منه؛ ألّن الفصل بينهما له أضرار كثرية ، ومما سبق يتبني أن اجلمع بني الرتبية والتعليم

 علىمما يدل  يف اإلسالم علُم الرتبية والتعليم مع بزوغ فجر اإلسالمبدأ و ، على حياة الفرد وا�تمع

فقلت: �  قال: لقيت رسول هللا  Ïعالقهما وتالزمهما يف عهد النبوة كما ذكره أبو ثعلبة اخلشين 

 ِإَىل  َدفـَْعُتكَ  َقدْ «مث قال: ، اجلراح فدفعين إىل أيب عبيدة بن، رسول هللا ادفعين إىل رجل حسن التعليم

   .)٢(»َوأََدَبكَ  تـَْعِليَمكَ  ُحيِْسنُ  َرُجلٍ 

  الرتبية اإلسالمية للشباب مبادئاملبحث الثاين: 

الكتاب  التابعة منيمة األمور العقدية السل، اإلميان مبادئ  الشباب علىإن اإلسالم يرّيب 

وما يتميز �ا هذه األمة من األمم السابقة وهي األمر ، حبسن األخالقما يتعلق وكذلك ، والسنة

  .جائر عند سلطانق احلوجرأة يف أداء كلمة ، �ملعروف والنهي عن املنكر

واألمهات واملعلمني واملربّيني العناية برتبية الشباب؛ ألن اخلريية لألمة اآل�ء من مسؤليات و 

هم أغلى ثروة وقيمة يف حياة  وأن الشباب، هتمام هذا الواجب جتاه الشباب� اإلسالمية ال تتحقق إال

  وعلى عاتقهم تطور ا�تمع يف كافة ا�االت.، ا�تمع طاقة
______________________________________ 

، عامل الكتب، عبد اخلالق ثروت، حتقيق: لتوقيف على مهمات التعريف، ازين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوفاملناوي،    )١(

  ٩٥ص:م، ١٩٩٠- هـ١٤١٠:الطبعة األوىل، القاهرة
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  وهي كما يلي: ، وإليكم بعض املبادئ اإلسالمية لرتبية الشباب

  والعبادة الصحيحة األول: الرتبية على العقيدة املبدأ

 يف مكة النيب  قد دعافولذلك ، الراسخة هي أساس الرتبيةالصحيحة و ال شك أن العقيدة 

ون بتدائية حيث يكغاية جهده يف هذه الفرتة اال بل كان دعوته إىل التوحيد من، اطيلة مدته إليه

  وخملصا � تعاىل إرادة وقصداً وعبودية.، أصحابه مطّهرة من شوائب الشرك

 تعاىل من اإلميان �� ،على أمور اإلميانياتبتدائية االترّكز يف هذه الفرتة وأن اآل�ت القرآنية 

أول ما يدعو  وكان ، ئكته والبعث والنشور وغريهاواإلميان برسله وكتبه ومال، صفاته وأمسائه توضيحو 

فيقول هللا ، مجيعاً إليه الرسل عليهم السالم  اوهو أول ما دع، إله إال هللا الناس إىل كلمة التوحيد ال

  .)١(﴾فَاْعُبُدونِ َوما أَْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه َال إِلَه ِإالَّ أََ� ﴿تعاىل: 

وكذلك جند من أولو�ت الرتبية النبوية تربية النفوس على العبادة الصادقة والصلة القوية �� 

وهي أعظم صلة للعبد ، مه ويعمله املسلم بعد الشهادتنيفالصالة من أهم ما جيب أن يتعلّ ، واالرتباط به

حىت تورمت  فكانوا يقومون الليل مع الرسول ، لرعيل األول حظ وافر منهالولذلك كان ، بربه

وأ�ا أعظم األركان بعد ، على العناية واالهتمام �لصالة ودلت أحاديث الرسول ، أقدامهم

م السلوك وتنهى عن ي الروح وتقوّ وما ذاك إال ملا فيها من صلة �� �ذب النفوس وتزكّ ، الشهادتني

، الصالة ن يغرسوا يف نفوس الناشئة حبّ �، وا �ذا اجلانب املهمفعلى املربني أن يعتن، الفحشاء واملنكر

  وأن يكونوا هلم يف ذلك قدوة.، واحلرص على أدائها وإقامتها على الوجه األكمل

وجعلها هي اهلم والغاية ، ومن معامل الرتبية النبوية غرس اليقني �آلخرة يف النفوس والتذكري �ا

وهو ركن أصيل ،  �آلخرة من أعظم أسباب صالح النفوس واستقامتهاواليقني، اليت يسعى إليها املسلم

وهلذا جند أن هللا سبحانه وتعاىل جعله من أهم صفات ، يف إميان العبد املسلم وصالحه واستقامته

وجند القرآن الكرمي ال ختلو صفحة من صفحاته من ، )٢(قال تعاىل: ﴿َوِ�ْآلِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن﴾، املؤمنني

  التذكري �آلخرة وما فيها.

  الثاين: الرتبية األخالقية املبدأ

لألخالق من  ىما أعطوفي لألخالق منزلة عالية متثلت يف توجيهاته   لقد أعطى الرسول

وكان خري ، آتى مثاره رائعاً  وما بذل يف سبيل ترسيخ األخالق وغرسها يف نفوس أصحابه منهجاً ، أمهية

  ذلك يتمثل يف األمور اآلتية: و منهج يف تقومي السلوك والدعوة للخلق احلسن. 
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  ٢٤آلية: اسورة األنبياء،   ) ١(

  ٤البقرة، اآلية: سورة   )٢(
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فقد  ، ه أصحابه إىل اتباع اخللق احلسن كان خري قدوة هلم يف ذلكقبل أن يوجّ  كان أوال: 

قال تعاىل: ، كان عليه السالم قمة سامقة يف األخالق السامية حىت شهد له بذلك القرآن الكرمي

َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص ﴿وقال تعاىل: ، )١(﴾َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿

 .)٢(﴾َعَلْيُكْم ِ�ْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيمٌ 

 فمن ذلك أن جعلها من مقاصد، لألخالق مكانة عالية يف النفوس وجعل الرسول �نيا: 

َا«قوله:  فقد صح عنه ، بعثته عليه السالم لقد ف، )٣(»اْألَْخَالقِ  اَألْخالِق وَصاِلحَ  َمَكارِمِ  ِألُمتَِّمَ  بُِعْثتُ  ِإمنَّ

  .ق أمر البعثة بتتميم األخالقعلّ 

إن هللا سبحانه وتعاىل قد جعل ف، ربط اإلسالم بني مجيع العبادات املشروعة واألخالق�لثا: 

ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء ﴿قال تعاىل: ، الصالة الواجبةالنهي عن اخللق السيء من مقاصد 

رة من اوالزكاة املفروضة إمنا هي طه، اآلية تشمل ما فحش ونكر من القول والفعلف، )٤(﴾َواْلُمْنَكرِ 

ُخْذ ِمْن أَْمواهلِِْم َصَدَقًة ﴿قال تعاىل: ، اإلحسان إىل الفقراءأدران البخل والشح وتعويدها على 

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِ�ا  قال الرسول  كما،  عن الشهوات احملظورة يهّذب النفسوالصوم أيضا ، )٥(﴾ُتَطهِّ

، )٦(»َوَشَرابَهُ  َطَعاَمهُ  َيدَعَ  َأنْ  ِيف  َحاَجةٌ  ِ�َِّ  فـََلْيسَ  ِبهِ  َواْلَعَملَ  الزُّورِ  قـَْولَ  َيدَعْ  ملَْ  َمنْ «هلذا املعىن:  تقريراً 

جَّ َفال ﴿قال تعاىل: ، احلج فيه تعويد على املعاين اخللقيةو  جُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيِهنَّ احلَْ احلَْ

  . )٧(﴾َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجداَل ِيف احلَْجِّ 

يقول عليه الصالة ف ،واألخالق عالقة وثيقةذلك جعل اإلسالم بني اإلميان كرابعا: 

من األخالق من  كثرياً   وقد جعل الرسول ، )٨(»ُخُلًقا َأْحَسنـُُهمْ  ِإميَا�ً  اْلُمْؤِمِننيَ  َأْكَملُ «والسالم: 

ميَانُ «: يقول عليه الصالة والسالم، وإماطة األذى عن الطريق، شعب اإلميان فمن ذلك احلياء  اْإلِ
______________________________________ 

  ٤سورة القلم، اآلية:   ) ١(

   ١٢٨سورة التوبة، اآلية:   ) ٢(

صحيح األدب املفرد، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد �صر الدين األلباين، دار حممد بن إمساعيل، ، يالبخار   )٣(

  .م١٩٩٧: الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة

  ٤٥سورة العنكبوت، اآلية:   ) ٤(

  ١٠٣ورة التوبة، اآلية: س  )٥(

  ١٩٠٣رقم احلديث: كتاب الصوم، �ب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم، صحيح البخاري،    ) ٦(

   ١٩٧سورة البقرة، اآلية:   )٧(

، �ب ما جاء يف حق املرأة على ، أبواب الرضاع عن رسول هللا َسْورة، السنن بن عيسى بن حممد، يالرتمذ  )٨(

، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليبحتقيق : أمحد حممد شاكر، ، ١١٦٢: احلديث، رقم زوجها

  صحيحاحملقق:  وقال. م١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥:الطبعة الثانية



 
 معاجلتها وكيفية والرتبية العلم فقدان اليوم الشباب مشاكل من ١٥١

 َعنْ  اْألََذى ِإَماَطةُ  َوأَْدَ�َها ا�َُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  قـَْولُ  َفَأْفَضُلَها ُشْعَبةً  َوِستُّونَ  ِبْضعٌ  َأوْ  َوَسبْـُعونَ  ِبْضعٌ 

ميَانِ  ِمنْ  ُشْعَبةٌ  َواْحلََياءُ  الطَّرِيقِ    .)١(»اْإلِ

والثواب الذي للخلق منزلة عالية يف اآلخرة وذلك ببيانه جلزيل األجر  جعل الرسول خامسا: 

 اْلُمْؤِمنَ  ِإنَّ «: يقول قالت: مسعت رسول هللا  Éعن عائشة ف، حيصل عليه صاحب اخللق احلسن

   .)٢(» اْلَقائِمِ  الصَّائِمِ  َدَرَجةَ  ُخُلِقهِ  ِحبُْسنِ  لَُيْدرِكُ 

قّوم ذلك ، عن اخللق السليم إذا رأى يف أصحابه جنوحاً  بعد هذا كله كان الرسول سادسا: 

، عن املعرور بن سويد ما روي من أمثلة ذلكو ، أصحابه إىل ما جيب أن يكونوا عليه من أخالق هووجّ 

 فقال: إين ساببت رجالً ، فسألته عن ذلك، قال: لقيت أ� ذر �لربذة وعليه حلة وعلى غالمه حلةف

 َجَعَلُهمْ  َخَوُلُكمْ  ِإْخَواُنُكمْ  َجاِهِليَّةٌ  فِيكَ  اْمُرؤٌ  إِنَّكَ  ِ�ُّمِهِ  أََعيـَّْرتَهُ  َذرٍّ  أَ�َ  �َ : « فقال يل النيب، فعريته �مه

 يـَْغِلبـُُهمْ  َما ُتَكلُِّفوُهمْ  َوَال  يـَْلَبسُ  ِممَّا َوْليُـْلِبْسهُ  �َُْكلُ  ِممَّا فـَْلُيْطِعْمهُ  يَِدهِ  َحتْتَ  َأُخوهُ  َكانَ  َفَمنْ  أَْيِديُكمْ  َحتْتَ  ا�َُّ 

 .)٣(»َفَأِعيُنوُهمْ  َكلَّْفُتُموُهمْ  فَِإنْ 

  املبحث الثالث: وسائط الرتبية اإلسالمية للشباب

 للشباب وتتميمهاالعملية الرتبوية  كميلتهلا آ�ر �فعة يف  اليت والذوات األمكنة: يقصد �لوسائط

  : وهي ما يلي، ونذكر هنا أمهها، الميةجمتمع من ا�تمعات اإلس بوية يف أيّ ملا هلا من وظائف تر 

  الرتبية �لقدوة: أوال

 ولقد كان رسول هللا . )٤(وهو أن يفعل املرء مثل فعل غريه تشبها به ،القدوة من االقتداء

وأسوة  قدوةجعلهم هللا عليهم الصالة والسالم حيث وكذا حال األنبياء ، خري قدوة ألصحابه

: تعاىل عن شعيب عليه السالمفما كانوا ليأمروا مبا خيالفونه أو يقولوا ماال يفعلونه. يقول ، ألممهم

ْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوما تـَْوِفيِقي ِإالَّ ﴿  ِ��َِّ َوما أُرِيُد َأْن ُأخاِلَفُكْم ِإىل َما َأْ�اُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اْإلِ

َلْيِه أُنِيبُ  ْلُت َوِإ   .)٥(﴾َعَلْيِه تـَوَكَّ

______________________________________ 

، حتقيق: ٥٧، كتاب اإلميان، �ب شعب اإلميان، رقم احلديث:الصحيح املسند، مسلم بن احلجاج ابنمسلم،   ) ١(

  )دون سنة النشر(ء الرتاث العريب، بريوت، فؤاد عبد الباقي، دار إحيا

، ٤٧٩٨سنن، كتاب األدب، �ب حسن اخللق، رقم احلديث: السجستاين، ال األشعث بن سليمانأبو داود،   )٢(

  .صحيح: وقال األلباين. بريوت : حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيداحتقيق

  ٣٠، رقم احلديث:املعاصي من أمر اجلاهليةان، �ب كتاب اإلميصحيح البخاري،    )٣(

جممع اللغة العربية ، النجار انظر: املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد الز�ت، حامد عبد القادر حممد  )٤(

 م٢٠٠٤: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، �لقاهرة

   ٨٨سورة هود، اآلية:   )٥(



 
 ١٥٢ )١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 فقد متثلت فيه ، يتبع لنيل ثواب اآلخرةوقدوة ، أسوة حيتذى وقد جعل هللا من املصطفى 

، وال خصلة محيدة إال �ل أوفر احلظ منها، فما من خري إال سبق إليه، األحكام الشرعية واآلداب املرعية

، )١( ﴾رَواْليَـْوَم اْآلخِ َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن كاَن يـَْرُجوا ا�ََّ ﴿وهلذا أمر� �لتأسي به 

وهذا مما يثبته ، و�ثريها أعظم من �ثري اخلطب واملقاالت والكتا�ت، والقدوة هلا أعظم األثر يف النفوس

يتمثل حقيقة اإلسالم بني أصحابه يف قدوة حسنة يقرن الفكر  كان النيب و ، الواقع وتدركه العقول

، وبفعله قبل علمه، املعاين حقائق حية فيهتدى بعمله قبل قولهويقدم ، ويربط النظرية �لتطبيق، �لعمل

�مر الصحابة �القتداء به  وكان ، على مبادئه صرحياً  ومثالً ، لدعوته ويكون أمام أصحابه جتسيدا حياً 

  )٣(.)٢(»ُأَصلِّي رَأَيـُْتُموِين  َكَما َصلُّوا«: فيقول

  : األسرة�نيا

اطلع  اليتال شك أن األسرة اليت تتكون �ألبوين هي من أقدم مؤسسات اجتماعية للرتبية 

وتقّدم إليه ، املؤسسة الوحيدة اليت تقّوم وتريب الولد من حيث التعليم والتهذيب يوه، اإلنسان عليها

آل�ء يف تعاون ا والقبيلة، واملهارة واملعرفة عن الفنون واملعلومات يف شىت ا�االت، حتسينات احلياة

  .عملية الرتبية وتساعدها

 ية،مثل الصحية واجلسمية مث تعليم ،ولألسرة جوانب عديدة بقيام واجبا�ا الرتبوية جتاه الولد

سم بعد ذلك انتخاب اال، بة الصاحلة لألوالدوأمهها إجياد األم الطيّ  واجبات األسرة املسلمة ومن أحسن

واإلرشاد إىل التمسك �لفضائل ، سالمية والرتبية الصاحلة الدينية�لتعليمات اإلوتعهدهم ، الصاحل لألبناء

  واملثل العليا وغريها.

الصالة ومن أمهها  ،أركان اإلسالم األطفال إىل رغيبت شريعة اإلسالميةاألسرة يف ال مسؤليةف

َهاَوْأُمْر أَْهَلَك ِ�لصَّالِة ﴿حيث قال هللا تعاىل:  ،تعاىل وعبادة هللا  األبوينجب على يف ،)٤( ﴾َواْصَطِربْ َعَليـْ

قال تعاىل آمرًا �ذه املسؤولية: وقد ، والنار والذل لشر والفسادمن ا حتذيرهمو ، بية األبناءلية تر ؤو مس

 ﴾َوأَْهِليُكمْ ﴿جاء لفظ: و ، )٥( ﴾َ�َيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َ�رًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَةُ ﴿

  .�جلمع ليشمل الزوجة والولد

______________________________________ 

   ٢١سورة األحزاب، اآلية:   )١(

  ٦٣١رقم احلديث:، واإلقامة ، كتاب الصالة، �ب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعةالبخاري صحيح  )٢(

عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة وا�تمع، دار الفكر، الطبعة ، النحالوي  )٣(

  . ٢٨: صم، ٢٠٠٧- هـ١٤٢٨ :اخلامسة والعشرون

   ١٣٢سورة طه، اآلية:    )٤(

   ٦سورة التحرمي، اآلية:    )٥(



 
 معاجلتها وكيفية والرتبية العلم فقدان اليوم الشباب مشاكل من ١٥٣

  : املسجدلثا�

ِيف بـُُيوٍت أَِذَن ا�َُّ أَْن تـُْرَفَع ﴿: بقولهقد ذكر هللا سبحانه وتعاىل املهام الرتبوية التعبدية للمسجد 

ال تـُْلِهيِهْم ِجتَاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر ا�َِّ َوإِقَاِم رَِجاٌل   َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح لَُه ِفيَها ِ�ْلُغُدوِّ َواآلَصالِ 

، املسجد يف اإلسالممن أهم مهام ف ،)١(﴾الصَّالِة َوإِيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصارُ 

بني هنا بعض املهام الرتبوية الوظيفية ون، تربية أفراد ا�تمع اإلسالميقيامه  منواهلدف األساسي 

  كالتايل:  يللمسجد من خالل الكتاب والسنة وه

َس َعَلى ﴿كما جاء يف قوله تعاىل:  وذكر هللا تعاىلوضع ألداء الصالة املسجد م - ١ َلَمْسِجٌد أُّسِ

ُ أَْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر فِيَها اْمسُهُ ِيف ﴿وقال تعاىل: ، )٢( ﴾التـَّْقَوى ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم أََحقُّ أَْن تـَُقوَم ِفيهِ  ، )٣( ﴾بـُُيوٍت أَِذَن ا�َّ

ْسُم ا�َِّ  َوَلْوال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها ا﴿ويقول: 

ألنه مكان  مع اجلماعة؛ تبني من هذا أن للمسلم أن حيرص �داء الصالة يف املسجد ي. والذ)٤(﴾َكِثرياً 

  .اجلماعية العبادة

  فيما رواه عن النيب Ï هريرة جاء عن أيبكما ،  لميعتالو م املسجد مكان التعلّ  -٢

ُلونَ  ا�َِّ  بـُُيوتِ  ِمنْ  بـَْيتٍ  ِيف  قـَْومٌ  اْجَتَمعَ  َوَما«:يقول نَـُهمْ  َويـََتَداَرُسونَهُ  ا�َِّ  ِكَتابَ  يـَتـْ  َعَلْيِهمْ  نـَزََلتْ  ِإالَّ  بـَيـْ

ُهمْ  السَِّكيَنةُ  ُهمْ  الرَّْمحَةُ  َوَغِشيَـتـْ   .)٥(»ِعْنَدهُ  ِفيَمنْ  ا�َُّ  َوذََكَرُهمْ  اْلَمَالِئَكةُ  َوَحفَّتـْ

 يالذكان املوهو ، وقضا�هم مسائل ا�تمعاملسلمون فيه  ييقض اليت من األماكن املسجد -٣

 من أصحابه وتعّلم ،ذلك وغري جتماعالوا واخللق والروح اإلميان حيث من أصحابه  ترّىب فيه النيب

 ،ةاحليا جماالت شىت يف العلوم من ذلك وغري والشريعة والسنة القرآن فيه تعّلموا كما ،واحلرام احلالل

   . بينهم فيما واملساعدة واحملبة األخوة معاين فيهم حتققت و�ذا

  الصحبة الصاحلة : رابعا

فقد حث هللا ، الصحبة الصاحلةوسائط الرتبية للشباب وأساليبها اليت رّغب �ا اإلسالم من 

﴿َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن كما جاء ذلك يف قوله تعاىل:   ختيار الصحبة الصاحلةاسبحانه وتعاىل على 

ويف مقابل ذلك حّذَر� من صحبة السوء كما جاء يف ، يُرِيُدوَن َوْجَهُه﴾يَْدُعوَن َربـَُّهْم ِ�ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ 
______________________________________ 

   ٣٦سورة النور، اآلية:    )١(

   ١٠٨سورة التوبة، اآلية:    )٢(

   ٣٦سورة النور، اآلية:   )٣(

   ٢٥١سورة البقرة، اآلية:   )٤(

، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، واإلستغفار، �ب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر، رقم صحيح مسلم  )٥(

  ٢٦٩٩احلديث:



 
 ١٥٤ )١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 قَائِلٌ  قَالَ  يـََتَساَءُلوَن  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعُضُهمْ  َفأَقْـَبلَ ﴿القرآن الكرمي على لسان أحد أهل اجلنة يوم القيامة: 

ُهمْ  َنا أَِإَذا اْلُمَصدِِّقَني  َلِمنَ  أَإِنَّكَ  يـَُقولُ  َقرِيٌن  ِيل  َكانَ  ِإّينِ  ِمنـْ  قَالَ  َلَمِديُنوَن  أَِإ�َّ  َوِعظَاًما تـُرَا�ً  وَُكنَّا ِمتـْ

 َلُكْنتُ  َريبِّ  نِْعَمةُ  َوَلْوَال  لَتُـْرِديِن  ِكْدتَ  ِإنْ  َ��َِّ  قَالَ   اجلَِْحيمِ  َسَواءِ  ِيف  فـََرآهُ  فَاطََّلعَ  ُمطَِّلُعوَن  أَنـُْتمْ  َهلْ 

  .)١(﴾اْلُمْحَضرِينَ  ِمنَ 

 َوَال  ُمْؤِمًنا ِإالَّ  ُتَصاِحبْ  َال «: يقول أنه مسع رسول هللا  Ïي سعيد اخلدر  وكما جاء عن أيب

   .)٢(»تَِقيٌّ  ِإالَّ  َطَعاَمكَ  �َُْكلْ 

أن  Ïعن أيب موسى األشعري ف ،جليس الصاحل والسوءلل يف حديث آخر مّثل النيب و 

 َأنْ  ِإمَّا اْلِمْسكِ  َفَحاِملُ  اْلِكريِ  َوَ�ِفخِ  اْلِمْسكِ  َكَحاِملِ  َوالسَّْوءِ  الصَّاِلحِ  اْجلَِليسِ  َمَثلُ «: قال النيب 

َتاعَ  َأنْ  َوِإمَّا ُحيِْذَيكَ   َأنْ  َوِإمَّا ثَِياَبكَ  ُحيِْرقَ  َأنْ  ِإمَّا اْلِكريِ  َوَ�ِفخُ  َطيَِّبةً  ِرًحيا ِمْنهُ  جتَِدَ  َأنْ  َوِإمَّا ِمْنهُ  تـَبـْ

  . )٤(، )٣(»َخِبيَثةً  ِرًحيا جتَِدَ 

: اْلَمْرءِ  َسَعاَدةِ  ِمنْ  َأْرَبعٌ «لسعادة املرء حيث قال:  الصحبة الصاحلة سبباً  قد جعل النيب و 

  .  )٥(»بـََلِدهِ  ِيف  ِرْزُقهُ  َيُكونَ  َوَأنْ ، َصاِحلِنيَ  َوِإْخَوانُهُ ، أَبـَْراًرا َوَأْوَالُدهُ ، ُمَواِفَقةً  َزْوَجُتهُ  َتُكونَ  َأنْ 

   لية ا�تمع يف تربية الشبابو مسؤ املبحث الرابع: 

بل تعترب مسؤليته من أفضل ، يف تربية الشباب ا�تمععلى عاتق  هناك حظ وافر ال شك أن 

   ما يلي: يوهيذكر هنا بعضها،  وسوف، أساليب الرتبية االجتماعية

  األمر �ملعروف والنهي عن املنكر األوىل:

 حيث قال تعاىل:قد جعل هللا تعاىل األمر �ملعروف والنهى عن املنكر من مبادئ الرتبية اإلسالمية 

، )٦(﴾ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو�َُْمُروَن ِ�ْلَمْعُروِف َويـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ﴿

َر أُمٍَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس َ�ُْمُروَن ِ�ْلَمْعُروِف َوتـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ﴿جالله:  جلّ  وقال ُتْم َخيـْ ُكنـْ
______________________________________ 

   ٥٧ –٥٠: تسورة الصافات، اآل�  )١(

سنن، كتاب وأبو داوود، ال ، .٢٣٩٥أبواب الزهد، �ب ما جاء يف صحبة املؤمن، رقم احلديث:ي، الرتمذسنن   ) ٢(

  ط: حسنو وقال شعيب األرنؤ  .٤٨٣٢األدب، �ب من يؤمر أن جيالس، رقم احلديث: 

  ٢٦٢٨، رقم احلديث: جمالسة الصاحلني اب، �ب استحباب، كتاب الرب والصلة واآلدصحيح مسلم  )٣(

 ١٤٩ ص:أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة وا�تمع، انظر:    )٤(

ابن حجر، املطالب العالية، كتاب الرقاق، �ب فضل الرزق يف  أمحد بن علي بن حممدالعسقالين، أبو الفضل،   )٥(

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، تنسيق: د. سعد بن �صر بن جامعة ، حتقيق: ٣٢٥٣الوطن، رقم احلديث: 

  هـ١٤١٩:األوىل، الطبعة عبد العزيز الشثري، دار العاصمة السعودية

  ١٠٤سورة آل عمران، اآلية:   ) ٦(



 
 معاجلتها وكيفية والرتبية العلم فقدان اليوم الشباب مشاكل من ١٥٥

املعاصي على هذا املبدأ واألساس أن نصون فطر�م السليمة عن ارتكاب  الشبابتربية مفهوم و ، )١(﴾ِ��َِّ 

 املسؤولنيفعلى ، معروف و�يهم عن كل ما هو منكرهو �مرهم بكل ما وهي ، �داء هذا الفريضة ائلالرذو 

  .األسلوب واملناسباتبشىت  أفراد ا�تمعمعاين اإلميان يف قلوب  وغرس، هذه الفريضةأداء ا�تمع يف 

  الرفق والشفقة واحملبةالثانية: 

هم  يةاإلسالم اتيف ا�تمع الشبابوإن ، األطفال والناشؤون دائمًا يتأثرون بعطف الكبار وحنا�م 

والصغار ، بن أخي"ا"� فإ�م ينادون وخياطبون األطفار ، أو للكهول الدعاةأو أبناء إخوة جلميع ، بناءمبثابة األ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة﴾وهذا فيه امتثال ل، يعتربو�م أعمامهم واحملبة مع وهكذا نرى أن العطف ، )٢(قوله تعاىل: ﴿ِإمنَّ

  .يف اإلسالم الناجحة الرتبية االجتماعية طرائق نبصلة العقيدة م وإطالعهم الناشئنيو  األطفال

  التأنيب اجلماعي  الثالثة:

واستخدم التأنيب اجلماعي هلذا ، اآلخرينيؤذي من ا�تمع وسيلة لتأديب  اختذ رسول هللا 

 اْنطَِلقْ : «فـََقالَ ، يـُْؤِذيِين  َجارًا ِيل  ِإنَّ ، ا�َِّ  َرُسولَ  �َ : َرُجلٌ  قَالَ : قال Ï هريرة أيب عنفقد ورد ، الغرض

 َجارٌ  ِيل : قَالَ  َشْأُنَك؟ َما: فـََقاُلوا، َعلَْيهِ  النَّاسُ  فَاْجَتَمعَ ، َمَتاَعهُ  فََأْخرِجَ  فَاْنطََلقَ ، »الطَّرِيقِ  ِإَىل  َمَتاَعكَ  فََأْخرِجْ 

 اللَُّهمَّ ، اْلَعْنهُ  اللَُّهمَّ : يـَُقولُونَ  َفَجَعُلوا، »الطَّرِيقِ  ِإَىل  َمَتاَعكَ  فََأْخرِجْ  اْنطَِلقْ : «فـََقالَ ، ملسو هيلع هللا ىلص لِلنَِّيبِّ  َفذََكْرتُ ، يـُْؤِذيِين 

 التأنيب فتبني من هذا احلديث أن، )٣(»أُْؤِذيكَ  َال  فـََوا�َِّ ، َمْنزِِلكَ  ِإَىل  اْرِجعْ : فـََقالَ  فََأَ�هُ ، فـَبَـَلَغهُ . َأْخزِهِ 

  املاسة. ار هذا األسلوب عند احلاجةيختا وجيوز، الرتبية االجتماعية يف اإلسالم طرق مناالجتماعي 

  اهلجر واملقاطعةالرابعة: 

ومثاله يف السرية النبوية استخدامه هذا ، وسيلة للتأديب أيضاً  اجلماعية املقاطعة اختذ الرسول 

فأمر ، للخروج يف غزوة من الغزوات  أعلن عندما األسلوب يف حق من ختلف من الصحابة عن حرب

هلا أثر كبري يف إصالح اليت الرتبية  ذه املقاطعة اجلماعيةمن ه  وقصده، تهمالصحابة مبقاطع ملسو هيلع هللا ىلص

 الَِّذينَ  الثََّالثَةِ  َوَعَلى﴿حيث قال: بّني هللا تعاىل بعض نتائجها القيمة املؤثرة بيا� واضحا  وقد، النفوس

 ِإالَّ  ا�َِّ  ِمنَ  َمْلَجأَ  َال  أَنْ  َوظَنُّوا أَنـُْفُسُهمْ  َعَلْيِهمْ  َوَضاَقتْ  َرُحَبتْ  ِمبَا اْألَْرضُ  َعَلْيِهمُ  َضاَقتْ  ِإَذا َحىتَّ  ُخلُِّفوا

______________________________________ 

   ١١٠سورة آل عمران، اآلية:   )١(

   ١٠سورة احلجرات، اآلية:   )٢(

، حتقيق: �صر الدين األلباين، دار ١٢٤، رقم احلديث:األدب املفرد، �ب شكاية اجلار، صحيح البخاري  )٣(

  م١٩٩٧الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة: 



 
 ١٥٦ )١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

جواز استخدام هذا  هذه اآليةيتبني من ، )١(﴾الرَِّحيمُ  التـَّوَّابُ  ُهوَ  ا�ََّ  ِإنَّ  لِيَـُتوبُوا َعَلْيِهمْ  َ�بَ  ُمثَّ  ِإلَْيهِ 

ومن مث قد يفيد استخدامه يف حق الناشئ يف حدود ، األسلوب الرتبوي العميق األثر أحياً� للتأديب

له حىت يشعر  ردعاً  فرتة من الزمناألصدقاء أو بوجه آخر معاشرة مبنعه من ، البيت واألسرة واملدرسة

  �لندم ويرجع إىل الصواب.

  والتقوىالتعاون على الرب اخلامسة: 

هذا  رسول هللا  مثلقد و ، جمتمع متعاونة على الرب والتقوى أن ا�تمع اإلسالميالشك 

ِهمْ  تـََواّدِِهمْ  ِيف  اْلُمْؤِمِننيَ «: حيث قالالواحد ا�تمع �جلسد   ِمْنهُ  اْشَتَكى ِإَذا اجلََْسدِ  َمَثلُ  َوتـََعاطُِفِهمْ  َوتـَرَامحُِ

على  التعاونيف  الكرمي ب القرآنرغّ  بناء على هذاو  ،)٢(»َواْحلُمَّى ِ�لسََّهرِ  اجلََْسدِ  َسائِرُ  لَهُ  َتَداَعى ُعْضوٌ 

َوال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم أَْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا ﴿فقال تعاىل: ، الرب والتقوى

من  تتضح اليتو  ،)٣(﴾تـََعاَونُوا َعَلى اْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوا ا�ََّ ِإنَّ ا�ََّ َشِديُد اْلِعَقابِ  َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوال

هذا التعاون يف أن يكون  يكما ينبغ،  لزوم التعاون بني املؤمنني يف ا�تمع اإلسالمي الكرميةاآلية  هذه

رتكاب الذنب أو الشرك �� تعاىل واإليذاء بغري ااخلوف من  يأ، وعلى أساس التقوى، أمور اخلري والرب

  اإلمث والعدوان . علىعن أن يكون التعاون هنا  ولذلك �ى هللا تعاىل، حق على أحد

  احلب يف هللالسادسة: 

احملبة  هذه تحقتالو ، ومن أمهها األلفة، على أساس عواطف اجتماعية الرتبية االجتماعيةإن بناء 

�عطاء  ن قاما �داء هذا اجلانب من مسئؤليتهمافإ، دوين لألوالمن تربية األببني أفراد ا�تمع إال واأللفة 

والسخط لنفرة افيه ظهر وإال ي، استعداد حملبة اآلخرين هصبح عندي ،والعطف ما حيتاج من احلبالولد 

وله يف النفس أثر ، جيب املؤمن كل من يشاركه يف الوالء � تعاىل حمبة هللا بناءوعلى ، على اآلخرين

ميَانِ  َحَالَوةَ  َوَجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  َثَالثٌ «: أنه قال عن النيب  Ïكما رواه أنس ،  عظيم وسعادة نفسية  اْإلِ

 اْلُكْفرِ  ِيف  يـَُعودَ  أَنْ  َيْكَرهَ  َوأَنْ  �َِِّ  ِإالَّ  حيُِبُّهُ  َال  اْلَمْرءَ  حيُِبَّ  َوَأنْ  ِسَواُمهَا ِممَّا إِلَْيهِ  َأَحبَّ  َوَرُسولُهُ  ا�َُّ  َيُكونَ  َأنْ 

   .)٥(.)٤(»النَّارِ  ِيف  يـُْقَذفَ  أَنْ  َيْكَرهُ  َكَما
______________________________________ 

   ١١٨ - ١١٧سورة التوبة، اآلية:   )١(

   ٦٠١١رمحة الناس والبهائم، رقم احلديث: بكتاب األدب، �  صحيح البخاري،  )٢(

   ٢سورة املائدة، اآلية:   )٣(

  ١٦اإلميان، �ب حالوة اإلميان، رقم احلديث: كتاب صحيح البخاري،    ) ٤(

 .١١٤ ص:أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة وا�تمع،    )٥(



 
 معاجلتها وكيفية والرتبية العلم فقدان اليوم الشباب مشاكل من ١٥٧

  وفيها أهم نتائج البحثاخلامتة: 

فائقًة  عنايةً  وهلذا اعتىن اإلسالم، اإلنسان حياة مراحل أهم من الشباب مرحلة إن -١

  وتعليمه.برتبيته 

لكلٍّ منهما و، وال منفصلني، إن العلم والرتبية مها متآزران ومتكامالن وليسا متعارضني -٢

  يف تشكيل وتكوين الشخصية.َدور 

 ومبادئ. وقواعدَ  ووضع هلا أسساً ، اهتماماً فائقاً  الشباب لقد اهتم اإلسالم برتبية -٣

 وحده وليعّمر األرض ويسخره هللا تربية صاحلة ليعبد تربية اإلنسان اإلسالم إىل يهدف -٤

 ومنهجه. هللا شريعة العباد وفق إلعالء كلمة هللا وخلدمة

 إىل الشباب توجيه يف عظيمة آ�ر هلا اليت �لوسائط إال اإلسالمية الرتبية العملية تتم ال -٥

، الصاحلة والصحبة، واملسجد، واألسرة، احلسنة القدوة وهي، واإلصالح الصالح

الرتبية اإلسالمية للشباب إال �العتماد على األسس واملبادئ وكذلك ال يتحقق هذف 

 واألخالق. ، وهي: العقيدة والعبادة، املذكورة يف الكتاب والسنة

 متنوعة واستخدم أساليب، املسؤولية الكربى على عاتق ا�تمع ملسو هيلع هللا ىلصلقد وضع الرسول  -٦

، والشفقة واحملبةوالرفق ، املنكر عن والنهي �ملعروف األمر: منها، الشباب لرتبية

 واحملبة يف هللا.، والتعاون على الرب والتقوى، واملقاطعة اجلماعية، والتأنيب اجلماعي

االجتماعية على  املصاحل بتقدمي �آلخرين االعتناء إىل املسلم ا�تمع اإلسالم يرشد -٧

 .الشخصية

 العلماء. مسؤوليات من خيفف مبسؤوليا�م وا�تمع واألسرة الفرد قيام -٨

و�لسري ، اإلنسان حياة أمور مجيع يشمل حيث منهج تربوي كامل اإلسالمية الرتبية إن -٩

 منهج األرض ظهر على وليس، العامل يف للمسلمني والسيادة عليه سوف تتحقق الر�دة

  يدانيه. للرتبية

  
   

 


